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 Na&gra omtv'istade fragor rorande inkomsttaxeringen
 enligt inkomstskattefSrorodningcn.

 Af David Davidson.

 I senaste hiftet af denna tidskrift har hr G. F. 0. riktat

 ,Atskilliga anmirkningar mot min uppsats i 9:de haftet r6rande be-
 skattningen af aktiebolag f6r dess vinst och af delagarne fdr ut-
 delning frAn dylikt bolag. Jag skall nu fbrs6ka att besvara dessa
 anmdirkningar och iakttager dirvid den ordningsfbljd, hvari an-
 mirkningarna framstlillts.

 I. I hvad man skall inkomst af kapital upptagas med det
 belopp, hvartill inkomsten fdreg,ende Ar uppgAItt, och i hvad man
 med det belopp, hvartill den f6r det 15pande aret sannolikt kom-
 mer att uppgoa?

 Vid besvarandet af denna frdga moaste man ju noga skilja
 mellan hvad gillande f6rfattning stadgar och hvad som kan anses
 vara den limpligaste anordningen. Det ar naturligtvis mbjligt, att
 en fbrfattning icke lr felfri. Men difven i detta fall maste den
 stricte tillampas; detta lr ju enda sattet att vinna det af hr O.
 (sid. 437) uppstillda bnskningsmAlet, att ,sat litet som m6jligt lim-
 nas At taxeringsmyndigheternas godtycke, eller kanske rattare af-
 gdrande, (ifven i afseende a de punkter, riirande hvilka en fdr-
 fattning iakttager tystnad, fA ju de tillimpande myndigheterna ej
 fbrfara efter godtycke utan endast i iifverensstammelse med de
 principer, som f6rfattningen uppstallt f6r likartade fall). Att en
 tolkning leder till olimpliga resultat, lr sAlunda ej nAgot osvikligt
 bevis f6r att den ar oriktig. Sarskildt galler detta vAr inkomst-
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 DAVID DAVIDSON

 beskattning, som val alla anse vara en hogst ofullkomlig skapelse.
 Fastan jag ar ense med hr 0., att de har ifragavarande bestam-
 melserna aro olampliga, har jag alltsOa icke ansett mig kunna taga
 hansyn till detta f6rh,llande vid deras tolkning.

 Det ar vidare enligt min mening klart, att nar inkomst-
 skatteforordningen och bevillningsforordningen innehalla precis lika-
 lydande stadganden, s, miste dessa stadganden tolkas pa samma
 satt i bada f6rordningarna. Man kan salunda icke (se sid. 435)
 antaga den af mig f6rordade tolkningen vara mbjlig i afseende a
 bevillningen men forkasta den sasom om/ojlig i afseende a inkomst-
 skatten. Anser man i likhet med hr 0., att inforandet af sjalf-
 deklarationen och sattet for anordningen af densamma skulle nod-
 vandiggira en viss tolkning af ifragavarande bestammelser, nar
 det galler taxering for inkomstskatten, sa bor samma tolkning
 tillampas i afseende a taxering f6r bevillningen.

 Hr 0. synes nu anse den omstandigheten, att i deklara-
 tionema undantagsl6st f6regaende drs inkomster skola uppgifvas,
 bor inverka modifierande pa tolkningen af stadgandena i 5 ? 2
 mom. af inkomstskattef6rordningen. Dessa stadganden lyda: a)
 Inkomst af kapital och annan inkomst af arbete an 1on eller pen-
 sion upptages med det belopp, hvartill inkomsten under nastfore-
 gdende ar uppgatt; med iakttagande likval dels att inkomsten
 forsta Aret, den atnjutes, afvensom dba den icke atnjutits for hela
 foreg,ende aret, skall upptagas med det belopp, hvartill densamma,

 enligt de upplysningar taxeringsmannen kunnat forskaffa sig, ska-
 ligen ma anses f6r det lopande taret uppga, dels ock att, da in-
 komsten under det lopande aret upphor, densarmma upptages med
 det belopp, som, med det nastf6regaende ,rets inkomst till beraknings-
 grund, motsvarar den tidrymd af det lopande aret, f6r hvilken in-
 komsten ,tnjutes. b) Med allmain eller enskild tjansteforrattning
 forenad lon sOa ock pension upptages med det belopp, hvartill
 densamma for det lopande aret blifvit i stat eller annorledes be-

 stamd; b6rande daremot med tjanstebefattning f6renade tjanst-
 goiringspenningar, dagaflbning, sportelersattning och obestamda
 eller extra inkomster beraknas pa satt under a) ar foreskrifvet.
 c) Vikariatsarfvode, arfvode f6r uppdrag af ofvergaende beskaffenhet

 och all dylik tillfallig inkomst, som harflutit af annan den skatt-
 skyldiges verksamhet an hans redan till beskattning taxerade tjanst,
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 rorelse eller yrke och som tillfallit honom sa sent under ett ar,
 att densamma icke kunnat af det arets taxerings- eller prbfnings-
 namnd beraknas, taxeras det nast darpa foljande aret,. Hr O:s
 mening tyckes vara, att den tolkning af de med dessa stadganden:
 likalydande bestammelserna i bevillningsf6rordningen ? 10 mom. 2
 a)-c), som, mojligen med ratta, hittills gjorts gallande, ej ovillkor-
 ligen bor tillampas i afseende a nyssanforda bestammelser i inkomst-
 skatteforordningen, utan att at den sistnamnda bor ges en inne-
 bord, som gor att, i ofverensstammelse med hvad sjalfdeklaratio-
 nerna skola innehalla, foregaende ars inkomst i mojligaste man
 mAtte blifva bestammande for taxeringen.

 Denna uppfattning kan jag ej dela. Riksdagen varju fullt
 medveten om att den for inkomsternas uppgifvande i deklarationerna
 faststallde delvis andra grunder an de, som enligt bevillningsfor-
 ordningen redan da gallde for taxeringen. Hade nu Riksdagens me-
 ning varit, att forstnamnda forhallande borde fa inverka pa grunderna

 for taxeringen vid inkomstskatten, borde den pa nagot satt hafva
 antydt detta. Nagon antydan harom finnes emellertid icke, utan
 snarare pa motsatsen, ity att Riksdagen utan forandring inforde i
 inkomstskatteforordningen de i bevillningsforordningen gallande be-
 stammelserna. Det var ju ock ett utmarkande drag for den se-
 naste reformen af var direkta beskattning att med minsta mojliga
 tillsats till bevillningsforordningens bestammelser s6ka skapa en
 icke alldeles omojlig inkomstskatt. Det ar salunda tydligt, att den
 omstandigheten, att fasta loner samt pensioner i deklarationerna
 skola upptagas med foregaende ars belopp, icke far i ringaste man
 rubba stadgandet i ? 5 mom. 2 b), att Ion och pension skola upp-
 tagas med de f6r det lopande aret bestamda beloppen. Samma
 galler otvifvelaktigt om inkomster ur rent tillfalliga inkomstkallor
 (? 5 mom. 2 c): dylika inkomster, som tillfallit skattskyldig sa
 tidigt under det lopande iret, att de kunna af beskattningsmyn-
 digheterna taxeras, skola vid taxeringen for det lopande aret upp-
 tagas, ehuru de ej behbfva upptagas i den skattskyldiges dekla-
 ration for det lopande aret. Vid sadant forhallande kan det natur-
 ligtvis ej heller sattas ifraga, att reglerna i ? 5 mom. 2 a) skulle under-
 gatt nagon modifikation genom deklarationsskyldighetens inf6rande.

 Att tillagga ar slutligen, att deklarationsskyldighet ju redan
 fanns i bevillningsforordningen, gallande f6r aktiebolag och vissa
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 andra bolag ovillkorligen, for andra skattskyldige fbrst efter anma-

 ning. Och i bNda fallen skulle uppgifterna i deklarationerna enligt
 ?? I5 och I6 bevillningsf6rordningen ange endast fbregsaende frs
 inkomster.

 Tolkningen af de ifragavarande stadgandena bor alltsa fort-
 farande ske oberoende af, att i deklarationerna foregaende ars
 inkomster skola uppgifvas, d. v. s. efter samma grunder, som voro
 de riktiga med afseende a bevillningen, innan inkomstskatten kom till.

 Med hansyn till dessa grunder ar det f6rst och framst tyd-

 ligt, att taxeringen af skattskyldigs inkomst icke f,r ske i klump,
 utan att en viss specialisering darvid skall iakttagas. Huru
 lhngt man har att g, i denna specialisering af inkomsten uti sar-
 skilda delar, af hvilka enhvar skall beraknas for sig, darom kunna
 meningarna vara delade, ja det ar en synnerligen intrikat och en-
 ligt mangas mening delvis nastan olbslig fraga. ? 5 lamnar i detta
 afseende ej ensamt f6r sig tillracklig ledning. Det kan till och
 med synas, som om denna ? blott fordrade en specialisering: a)
 inkomst af fast Ion och pension; b) annan inkomst af arbete; c)
 inkomst af kapital och d) de i mom. 2 c omnamnda inkomsterna.
 Denna tolkning skulle innebara, att visserligen forsta aret, en per-
 son ofverhufvudtaget uppbure inkomst af arbete, som ej ar fast
 Ion eller pension, hans inkomst daraf skulle upptagas med det
 belopp, hvartill inkomsten sannolikt komme att under det ldpande
 aret uppg,, men att for hvart och ett af de filjande aren. denna
 persons inkomst af dylikt arbete skulle upptagas till det belopp,
 hvartill inkomsten daraf under det foregaende aret uppgatt. Och
 likasS att en persons inkomst af kapital forsta aret, han Stnjot
 sadan inkomst, skulle upptagas med dess sannolika belopp under
 det lopande aret, men darefter med det belopp, hvartill hans
 inkomst af kapital under det f6regaende aret uppg'att. Denna
 tolkning vill nu hr 0. ej helt och hallet acceptera. Han har
 dock blott yttrat sig i afseende a inkomst af kapital, och
 rorande dylik inkomst anser han, att nyssnamnda tolkning val
 skall galla s,som regel, men endast sa. lange den skattskyldiges
 inkomstgifvande kapital f6rblir till sin storlek oforandradt. Okas
 kapitalet, skall inkomsten af tillbkningen upptagas med det be-
 lopp, hvartill denna inkomst skaligen kan anses komma att uppga
 under det lbpande aret. Minskas kapitalet, skulle icke hela, utan
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 endast vederborlig del af kapitalinkomsten under f6regaende ar

 upptagas sasom den f6r det lopande aret beskattningsbara inkom-
 sten af kapital. Hur hr 0. tankt sig, att den f6r detta fall af
 honom omfattade principen skulle tillampas i afseende a inkomst
 af arbete, darom har han ej yttrat sig.

 Dessa tolkningar aro emellertid ej hallbara. De komma
 i strid med andra stadganden i inkomstskatte- och bevillnings-
 forordningarna.

 Af inkomstskatteforordningen ?? 7 och 8 och de sarskilda
 anvisningarna for ledning vid inkomsttaxeringen framgar, att in-
 komsten af hvarje sarskild rorelse skall beraknas sarskildt for sig,
 i ofverensstammelse med hvad som alltid ansetts galla enligt be-
 villningsforordningen med afseende a sadan taxering. Vidare ar
 det enligt inkomstskattef6rordningen ? 5 mom. I och bevillnings-
 forordningen ? 10 mom. i det lopande arets inkomst, som skall
 taxeras - dock med de undantag, som folja af mom. 2 c i dessa
 paragrafer samt af bestammelsen om eftertaxering vid inkomstskat-

 ten. Om en person 1902 drifvit tegeltillverkning, men i slutet af aret
 upphor darmed och i stallet ofvertar en sipfabrik, sa ar det hans
 inkomst af sSpfabriken, som vid taxeringen I903 skall beraknas.
 Daraf ar det tydligt, att man ej kan sasom den for I903 beskatt-
 ningsbara inkomsten af sapfabriken upptaga den inkomst, som
 denna person under I902 hade af sin tegeltillverkning, utan har

 foreligger ett fall, da en inkomst af arbete atnjutes forsta aret,
 ehuru personen i fraga f6rut attnjutit inkomst af arbete, och dar-
 for skall inkomsten af sapfabriken upptagas med det belopp, hvar-
 till den for I903 kan antagas komma att uppga. Samma galler,
 ifall en ambetsman befordras till annan tjanst, med hansyn till
 de med tjansten forenade tjanstgoringspenningarna och 6friga obe-
 stamda eller extra inkomster. Firsta aret, den nya tjansten inne-
 has, skola sistnamnda tjansteinkomster upptagas med de belopp,
 hvartill de antagas komma att uppga under detta ar, ej med de
 belopp, hvartill de foregiende aret uppgingo. Detta galler, afven
 oin tegeltillverkningen och sapfabriken voro till omfattning och
 storlek lika, resp. om de nyssnamnda befattningarna krafde lika
 stor tjanstgbring och skicklighet. De allmanna principer, detta
 innebar aro: inkomsten af hvarje sarskild inkomstkalla skall taxe-
 ras fbr sig; om en person upphor att inneha en inkomstkalla, far

 52 I
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 han ej langre taxeras f6r inkomst ur densamma; forsta aret, en
 person innehar en inkomstkalla, skall inkomsten daraf upptagas
 med det belopp, hvartill den under det lopande aret sannolikt kommer

 att uppgS, men f6r hvart och ett af foljande ar, under hvilka han
 innehar samma inkomstkalla, med det belopp, hvartill inkomsten

 under foregaende ar uppgatt.
 Att har inga poa den krangliga fragan, huru langt man har

 att g, i specialiseringen i afseende a inkomstkallor, f6rbjuder redan
 utrymmet. Samma galler i afseende a fragan om nar en foran-
 dring af en inkomstkalla skall anses fora till en ny sadan, sa att
 taxeringen ej langre far ske i 6fverensstammelse med foregaende
 ars inkomst. Hvad grunden till dessa regler betraffar, sa ar det
 ju tydligt, att denna maste ha nagot samband med lagstiftarens
 ,sikt om basta sattet att bringa den taxerade inkomsten i storsta
 6fverensstammelse med den verkliga, i den man detta medelst dy-
 lika f6reskrifter kan ske. I hvad man detta syfte uppnas, ar en

 annan sak. Det kan ju handa, att i det f6rsta af de ofvannamnda
 exemplen differenserna mellan den ifragavarande personens inkom-
 ster af sapfabriken under de olika aren komma att blifva st6rre
 an differensen mellan inkomsten af sapfabriken under forsta aret
 och af tegeltillverkningen sista aret. Men haraf kan man ej draga
 nagra slutsatser i afseende Oa tolkningens ofverensstammelse med
 gallande forfattningars anda.

 Om man nu soker tillampa dessa regler pa inkomst af ka-
 pital, ar det f6rst tydligt, att hr O:s nyssomnamnda asikt om sattet
 for beraknandet af denna inkomst icke ar acceptabel. Att vid taxe-

 ringen berakna en persons inkomst af kapital i klump ar uppenbart
 stridande mot gallande f6rfattningar. Man maste ovillkorligen at-
 minstone skilja mellan utdelning a aktier och bankbolagslotter a
 ena sidan samt ranta a fordringar a den andra och berakna dessa
 inkomstgrupper hvar for sig. Detta ar ju n6dvandigt redan pa den
 grund, att af inkomst af kapital endast ranta a fordringar ar un-
 derkastad bevillning. I deklarationsformularet skiljas darfor ock
 dessa olika arter af kapitalinkomst fran hvarandra. En deklaration,
 som, i likhet med den af hr 0. sid. 438 exemplifierade, blott anger
 inkomsten af kapital i klump, maste betraktas sasom oriktigt affat-
 tad. Den ratta affattningen i berorda exempel ar antingen
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 Inkomst af rdintebirande fordringar 750 kronor
 ,, af utdelning , aktier. . . . 13,000 ,

 eller ock

 Inkomst af riinteb~irande fordringar 9,500 ,
 ,, af utdelning ,5 aktier. . . .I 3o00 >

 Afdrag fbr ranta , gald ....... 8,750 ,,
 Men det dir ej blott po grund af att >,inkomst af kapital,

 har olika omfattning i bevillningsfbrordningen och inkomstskatte-
 f6rordningen, som man moste skilja mellan de bada grupperna af
 dylik inkomst. Afven om man blott tager hansyn till den sist-
 namnda f6rordningen ensamt, dir detta ntSdvindigt. Hr 0. skiljer
 (sid. 435 och 436) mellan tt ena sidan, att en persons inkomstgif-
 vande kapital (utlonade penningar och aktier) undergatt f6rdndring
 genom kapitalfbrvirf eller kapitalf6rlust, och Oa andra sidan, att detta
 kapital underg,tt omplacering. Endast i fbrra fallet skulle noagon
 egentlig f6rindring i afseende Oa inkomstkillan iigt rum med den
 verkan, att man icke utan vidare kunde ltata f6rega0ende ars inkomst
 vara bestammande fbr taxeringen f6r det lbpande aret. Darest
 det inkomstgifvande kapitalet omplacerats, men darvid f6rblifvit till
 sin storlek ofbrdndradt, skulle inkomstkillan ?ater fbrblifvit vasent-

 ligen of6rdndrad.
 Detta dir en alltfdr abstrakt uppfattning af inkomstkallan

 ,,inkomstgifvande kapital,,, och den stoar ej i 'ifverensstdimmelse med
 inkomstskattefbrordningen. I fraga om inkomst af arbete opererar
 denna f6rordning, sosom ofvan visats, ej med det abstrakta begrep-
 pet ,arbete,, sosom inkomstkalla. Vore detta f6rhollandet, skulle

 nimligen t. ex. ombyte af tjanst icke fit uttffva nagot inflytande pia
 taxeringen af tjdnstg6ringspengar och dylikt, utan i det sid. 52i
 anf6rda exemplet skulle den till ny tjanst befordrade tjanste-
 mannens tjanstg6ringspengar under fbrsta taret, han uppbar den
 nya befattningens l6nefbrminer, upptagas till det belopp, som de
 med den gamla befattningen f6renade tjinstg6ringspengarne f6rega-
 ende Oar uppg'att till. Och om i det andra exemplet sapfabrika-
 tionen och tegeltillverkningen yore lika ,,stora,), sia borde enligt
 hr O:s uppfattning den skattskyldiges inkomst af satpfabriksr6rel-
 sen under f6rsta taret upptagas till det belopp, tegelfabrikationen
 f6regaende ar inbragt honom. Men dessa konsekvenser visa, att
 hr O:s utgangspunkt ar felaktig. Inkomstskattef6rordningen liksom
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 bevillningsforordningen afser, som sagdt, att berakningen af hvarje
 skattskyldigs inkomst skall ske med afseende a hvarje sarskild
 konkret inkomstkalla f6r sig; och nar den stadgar, att en inkomst
 under det lopande aret skall upptagas med det belopp, hvartill
 samma inkomst under f6regaende ar uppgatt, fbrutsatter den, att
 det lopande och det f6regaende arets inkomster harflutit ur vasent-
 ligen samma inkomstkalla. Nu f6rete ju rantebarande fordringar
 och aktier gtminstone fullt ut lika stora skiljaktigheter som t. ex.
 olika tjanstebefattningar. Och afven af denna anledning ar det ej
 med inkomstskattefbrordningen ofverensstammande att - om en
 skattskyldig under ar I902 haft inkomst af rantebarande obliga-
 tioner, men salt dem i slutet af aret och f6r f6rsaljningssumman
 inkopt aktier - upptaga den for I903 beskattningsbara utdelnin-
 gen a aktierna till det belopp, hvartill rantan a obligationerna under
 1902 uppg,tt. Ty den fbrandring, som genom ifragavarande om-
 placering agt rum i afseende d inkomstkallan, maste enligt inkomst-
 skattef6rordningen atminstone anses sasom en vasentlig sadan.

 Svarare ar att afgora, huru man bor bestammna begreppen
 >)sarskild inkomstkallaa samt zvasentlig forandring af inkomst-
 kallal inom hvar och en af dessa grupper af kapitalinkomst. Be-
 traffande aktier vill hr 0. tydligen, att endast sammanfattningen af
 en persons aktier skall behandlas sasom en sjalfstandig inkomst-
 kalla, ej, sasom jag urgerat, hvarje sarskild aktie 1. Den af mig
 omfattade tolkningen har gjort sig gallande vid tillampningen af
 de tyska inkomstskattelagar, som i f6revarande afseende aro
 byggda pa samma principer som den svenska2. Den omstandig-
 heten, att inkomst af aktie i f6rordningen ar f6rd under rubriken
 inkomst af kapital, kan ej andra det faktiska f6rhallande, att denna
 inkomst ar andel af aktiebolags vinst, salundafaktisk i de fiesta fall
 inkomst af rbrelse; nyssnamnda bestammelse i inkomstskattef6rord-

 Nar jag haller fore, att hvarje sarskild aktie b6r bebandlas sasom en sarskild in-
 komstkalla, tanker jag darvid naturligtvis pa det, som en aktie i grunden ar, d. v. s. en ideell
 andel (kvotandel) i bolaget och dess tillgangar. Skulle sAlunda en person roa sig med den
 meningslosa Atgarden att utbyta en aktie i ett bolag mot en annan fullt lika aktie i samma
 bolag, sa f6religger naturligtvis enligt min mening ej nagot utbyte af inkomstkallor. Ty
 man kan, som bekant, icke utbyta en viss kvotdel i en sak mot en lika stor kvotdel i
 samma sak.

 2 Se finansministems anvisning f6r tillimpning af preussiska inkomstskattelagen
 Art. 8 b); Fuisting, Grundzfige der Steuerlehre sid. 155 o. f., I27; G6z, Das wuirttember-
 gische Einkommensteuergesetz vom 8 Aug. 1903, sid. 78, I84-5.
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 ningen har blott den betydelsen, att i de fall, dOa namnda forordning
 uppstaller olika regler for inkomst af kapital och inkomst af r6-
 relse, de forra skola tillampas pa inkomst af aktier. Men hvad
 som skall betraktas sasom en sarskild inkomstkalla, ar en fraga,
 som maste losas med hansvn till de faktiska f6rhallandena, och

 for denna fragas losning bor darf6r den verkliga karaktaren af in-
 komsten af aktier blifva af betydelse. Detta f6rhallande ar ett hin-
 der fbr att sammanf6ra inkomster af aktier i olika bolag till ett
 helt i andra fall, an d.A en persons aktieforrad bildar underlag
 for en sarskild rorelse, t. ex. handel med aktier, eller forspekula-
 tionsaffarer i aktier.

 Om man emellertid skulle betrakta sammanfattningen af en
 persons aktier, (f6r korthetens skull anvander jag i det foljande
 benamningen aktieforrad) sasom en inkomstkalla, soa torde man

 dock icke aga att forfara efter de taxeringsregler, som hr 0. forordat
 sasom de enda ratta. Han ar af den meningen , att om en per-

 sons aktieforrad okas, sa bor man taxera inkomsten af det gamla
 aktieforradet sasom forut, d. v. s. efter hvad det foregaende ar
 afkastat, och de tillkomna aktierna, efter hvad de sannolikt komma
 att afkasta under det lbpande aret2. Om ater f6rradet minskas,
 gor man en proportionerlig reducering af afkastningen under fore-
 gaende ar. Ett s,dant tillvagagangssatt ar val emellertid knappast
 forenligt med inkomstskattefbrordningens foreskrifter och andeme-
 ning. Betraktar man en persons aktieforrad under I902 sasom
 en inkomstkalla, m,ste man g6ra detsamma med personens aktie-
 forratd under I903. Ar nu aktieforradet I903 storre eller mindre
 an I902, sa ar endast foljande tvenne alternativ att valja emel-

 1 Hr 6. har visserligen uttalat denna mening, under forutsattning attsammanfatt-
 ningen af en persons alla aktier och alla rantebarande fordringar vore att betrakta sasom
 en enda inkomstkailla. Men da man, sarskildt pa grund af hvad ofvan anmairkts med han-
 syn till skiljaktigheten mellan bevillningsf6rordningens och inkomstskattef6rordningens sitt
 att bestamma begreppet ))inkomst af kapital), vial maste skilja pa aktier och fordringar,
 antar jag, att hr 0. vill fasthalla vid sin uppfattning i afseende 'a hvar och en af dessa in-
 komstgrupper.

 2 Afven hr O:s standpunkt kan salunda, konsekvent tillampad, leda till det af honom
 sasom orimligt betecknade resultatet, att samma person kan komma att taxeras till olika
 inkornst af olika aktier i samma bolag. Om en persons aktieportf6olj bestar af aktier i bo-
 laget X och denna person i slutet af 1903 6kar detta med tillkopta aktier i samma bolag,
 skall ju vid taxeringen for I904, ifven enligt hr 0., inkomsten af de f6rstnamnda ak-
 tiema upptagas till hvad utdelningen under ar I903 utgjort men inkomsten af de tillkopta
 aktierna beraknas, efter hvad utdelningen for 1904 sannolikt kommer att utgora.
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 lan. Antingen anser man, att aktieforradet under I903 utgoir va-
 sentligen samma inkomstkalla som under i902, och i sa fall maste
 den for 1903 beskattningsbara inkomsten af detta forrad uppta-
 gas med det belopp, hvartill afkastningen under 1902 uppgatt.
 Men i sa fall blir, i handelse att aktieforradet okats, en del af
 den skattskyldiges inkomst under det 16pande aret obeskattad
 och, i handelse att forradet minskats, obefintlig inkomst beskattad.
 Eller ock anser man, att aktiefirradet under I903 i foljd af 6k-
 ningen eller minskningen blifvit en vasentligen annan inkomst-
 kalla an aktieforradet under I902, och i sa fall skall afkastningen
 af detta forrad for 1903 upptagas med det belopp, hvartill inkom-
 sten sannolikt kommer att under I903 uppga. Darvid kan man
 naturligtvis - ochl detta ar val fran denna utgangspunkt det riktiga

 betrakta inkomstkallan sasom vasentligen oforandrad, om oknin-
 gen eller minskningen af aktieforradet ar relativt ringa, men sasom
 vasentligen forandrad, om okningen eller minskningen ar relativt
 betydande --- detta i analogi med hvad som i motsvarande fall
 galler for taxering af roirelse1.

 Ehuru denna modifikation af hr O:s forslag salunda finner
 nagot stod i gallande forfattningar, kan dock emot densanima lik-
 som mot hr O:s f0rslag anmarkas, att sammanfattningen af alla en per-
 sons aktier till en helhet ar en konstlad anordning, som ej kan accep-
 teras utan uttryckligt stadgande harom. Den medfor ju bl. a.
 foljande konsekvens. Om en person sedan lange agt ett belopp
 aktier och sa forvarfvar ett relativt betydande belopp nya aktier,
 sa skulle den beskattningsbara inkomsten af de gamla aktierna
 ej langre upptagas med det belopp, hvartill utdelningen under
 foregaende ar uppgatt, utan efter den sannolika utdelningen under
 det lopande aret. Och liknande skulle intraffa, om en person af-
 hande sig en betydande del af sina aktier, med hansyn till den
 aterstaende delen af dessa.

 Fragan om huru man med hansyn till rantebarande for-

 1 Om en rorelse undergar en vasentlig utvidgning, far man ej dela rorelsen
 i tva delar och taxera inkomsten af den del, som motsvarar rorelsens forna omfattning,
 efter forhallandena under det foregaende aret, men inklomsten af tillokningen efter de san-
 nolika forhallandena under det 6lopande aret. Bortfaller en vasentlig del af en rorelse, far
 mnan ej haller sasom inkomst af den kvarstaende delen upptaga viss brakdel af den forna
 rorelsens afkastning under foregaende ar. Hr O:s tolkning hlvilar pa motsatta principer
 och kan dirfor ej accepteras.
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 dringar bor bestamma begreppet sarskild inkomstkalla, lamnade

 jag i min forra artikel alldeles asido. Hr 0. anf6r emellertid sa-
 som ett talande skal emot min har behandlade asikt rorande in-

 komst afaktier, att denna skulle leda till den , orimliga>) konsekvensen,
 att hvarje sarskild fordran skulle betraktas sasom en sarskild in-
 komstkalla. Att uttommande behandla denna fraga kan har ej
 komma ifraga. Jag inskranker mig darf6r till foljande anmark-
 ningar. Dels vill jag erinra om den omstandigheten, att inkomst
 af aktier saval f6r sin existens som sin storlek ar beroende af

 bolagsstammobeslut, under det att rantan a fordran ar en i all-

 manhet pa forhand fixerad inkomst; detta har ocksa gjort, att i
 Preussen ranta a fordran i allmanhet betraktas sasom fast inkomst,

 hvilken, i likhet med fasta loner och pensioner hos oss, upptages
 med det belopp, hvartill den for det lopande aret ar bestamd,
 under det att utdelning a aktie, sasom varande oviss och vax-

 lande inkomst, upptages med det belopp, hvartill densamma un-
 der de senast f6regaende tre aren i medeltal uppgatt. Afven om
 hr 0. hade ratt i, att hvarje sarskild fordran ej far betraktas sa-
 sasom en sarskild inkomstkalla, behofver detta ej ha till f6ljd, att
 icke hvarje sarskild aktie kan och bor betraktas sasom en sadan.
 Det ar emellertid icke mojligt att betrakta sammanfattningen af
 en persons af annat an aktier bestaende penningekapital sasom
 en inkomstkalla. Detta beror poa tva skal. Det ena ar, att, sa-
 som af inkomstskatteforordningen framgar, det ej ar skattskyldigs
 penningkapital sasom sadant, som betecknas sasom inkomstkalla,
 utan det mot ranta placerade penningekapitalet; om salunda skatt-
 skyldig har penningar insatta hos en bank utan ranta t. ex. pa
 riksbankens girorakning, sa aro dessa penningar ej nagon inkomst-
 kalla. Man mgste salunda alltid iakttaga distinktionen mellan
 penningekapital, placeradt mot och utan ranta. Afven om man
 med hr 0. betraktar skattskyldigs hela inkomstgifvande penning-
 kapital sasom en inkomstkalla, kan denna dock salunda undergOa k-
 ning eller minskning, utan att den skattskyldiges penningekapital
 undergar ndgon forandring till sin storlek. Taxeringsmyndigheten
 kan i s adant fall naturligtvis ej taga den skattskyldiges uppgift
 rorande honom under foregaende ar tillfallna rantor sasom ovill-

 korlig norm for taxeringen af hans inkomst af kapital under det
 lopande aret.
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 Men det ar ej nog med denna distinktion. Man maste
 enligt min mening afven ovillkorligen i viss man skilja mellan
 olika satt f6r placering af penningekapital, enar en andring fran
 det ena till det andra sattet innebar en vasentlig f6randring af
 inkomstkallan. Ofverflyttar t. ex. en person penningar frdn de-
 positionsrakning till upp- och afskrifningsrakning, sa maste en sa
 vasentlig f6randring af inkomstkallan anses hafva agt rum, att
 man ej langre kan upptaga det lopande arets inkomst af rante-
 barande fordringar till det belopp, som rantan for f6regaende ar
 utgjort 1.

 Vid en taxering i ofverensstammelse med inkomstforord-
 ningen maste man alltsa atminstone gora tva distinktioner mellan
 olika bestandsdelar af utlant penningekapital, om hvilka de skatt-
 skyldige ej beh6fva lamna nagra upplysningar i sina deklarationer.
 Huruvida ytterligare distinktioner bora ske, lamnar jag, som sagdt,
 har a sido.

 II. Aro endast utdelningar ur aktiebolags vinstmedel be-
 skattningsbara eller afven utdelning af medel, som i bolagets hand
 utgjort hos bolaget ej beskattningsbart kapitalforvarf?

 Jag uttalade mig f6r den forra uppfattningen; hr 0. om-
 fattar den senare. Jag medgaf dock, att den senare narmast an-
 sluter sig till ordalagen i ? 3 c inkomstskatteforordningen. De
 skal, som hr 0. anfort emot min uppfattning, aro i det foregaende
 redan besvarade. Sambandet mellan inkomstskatteforordningen

 och bevillningsforordningen ar sa* intimt, att man ej ager antaga,
 att de utg: fran olika uppfattningar i afseende a forhallandet mel-
 lan aktiebolaget och dess delagare. Beskattningen af bade aktie-
 bolaget och dess delagare enligt inkomstskattef6rordningen maste
 darfor afven enligt denna forordning betraktas sasom en delvis
 dubbel beskattning. Utdelning a aktier betyder vidare detsamma
 som vinstutdelning fran aktiebolaget.

 1 Den, som, i likhet med hr O., bed6mer en tolknings riktighet efter lamplig-
 heten eller olampligheten af dess konsekvenser, bor val af denna anledning f6rkasta hr O:s
 tolkning. Ty enligt denna skulle t. ex. den, som i b6rjan af ar I903 insatte en arfd pen-
 ningsumma a depositionsriikning mot 4 procent ranta, men i bbrjan af ar 1906 6fverflyt-
 tade summan pa upp- och afskrifning mot 2 procent ranta, for ar 1906 taxeras f6r en
 inkomst efter 4 procent af kapitalet. D. v. s. han skulle fa erligga skatt f6r en sa hog
 inkomst under 4 ar (1903-19o6), ehuru han blott Atnjutit den under 3 ar. Enligt min
 tolkning skulle hans f6r i9o6 beskattningsbara inkomst upptagas till 2 procent af det in-
 satta kapitalet.
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 III. Skall utdelning, som faststalles under ett 'ar men ej
 far lyftas f6rr an under det foljande, hanfbras till det forra eller
 det senare arets inkomst?

 Jag omfattade den forra meningen, hr 0. den senare. Hr 0. an-
 marker, att den af mig sid. 367 anf6rda analogien med loner och
 rantor ej skulle vara afgbrande, da det vid dessa loner och rantor
 ar fraga om fordringsratt, men ett bolagsstammobeslut om ut-
 delning ej grundlagger en sadan ratt. Jag vill ej har inlata mig
 pa nagon tvist om karaktaren af ratten till redan beslutad men
 annu ej f6rfallen vinstutdelning. Emellertid, sedan utdelningen af
 bolagsstamman faststallts, kan aktieagares raitt att utfa sin andel
 i vinst, som enligt bolagsstammobeslut skall utdelas, icke genom
 nagon majoritetens ,tgaird rattsligen betagas honom>> 1. Full ana-
 logi med intjanade men icke f6rfallna loner och rantor foreligger
 salunda.

 IV. Hvem skall taxeras f6r utdelning a aktier, som om-
 bytt agare, den som agde aktien, da utdelningen bestamdes, eller
 den som agde aktien, da utdelningen far lyftas?

 Enligt min asikt bor den forre beskattas. Hr O:s kritik
 visar emellertid, att han alldeles missf6rstatt mitt uttalande, och
 detta missf6rstand fioranleder honom till det yttrandet, att denna

 min asikt skulle sta i strid med min uppfattning om grunderna for
 taxering af utdelning a aktier. Det exempel, som hr 0. anfor
 for att uppvisa detta, rojer denna missuppfattning fran hr O:s
 sida. Exemplet lyder: ,antag, att utdelningen bestamts den i
 juni och utbetalts den i augusti 1902 och att A salt ett parti
 aktier till B den I juli samma ar. D'a enligt hr D:s mening hvarje
 sarskild aktie ar en sarskild inkomstkalla och A vid taxeringen
 ar I903 icke langre ager dessa aktier, skulle han icke kunna be-
 skattas f6r utdelningen 'a desamma, men daremot B sasom nu-
 varande agare beskattas for det belopp, hvartill man kunde kal-
 kylera den blifvande utdelningen under I903,. Hr O. glommer
 harvidlag, att den utdelning, som beskattas f6r ar I903, ar den
 utdelning, som bestammes under I903, och icke den som bestam-
 mes under I902. Exemplet ar saledes alldeles oriktigt valdt.
 Det exempel, som jag sjalf anforde, lydde: vOm A saljer en

 1 Se Bolagskommitteens betankande I890, sid. I18.
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 aktie till B den i nmars 1903, ar A skattskyldig for 1903 f6r ut-
 delningen, om denna bestamts fore den i mars (1903), och B
 skattskyldig, om utdelningen bestamts efter nyssnamnda dag.>>
 Hvem som agde aktien under 1902, ar f6r denna fraga utan den
 ringaste betydelse. Daremot har iaganderattsf6rhallandet till aktien
 under 1902 betydelse f6r en annan frSga, namligen om den f6r I903
 beskattningsbara utdelningen skall upptagas med det belopp, hvartill
 utdelningen bestamdes under ar 1902, eller med det belopp, hvartill
 utdelningen under ir 1903 bestamts eller sannolikt kommer att be-
 stammas. Om silunda i mill exempel A ar skattskyldig f6r I903
 for utdelning a aktien (d. v. s. om utdelningen under I903 be-
 stamts f6re i mars I903) sa skall, om utdelningen under 1902
 faststalldes 5 mars I902, men ej fick lyftas f6rr an I april I902,
 A:s f6r 1903 beskattningsbara inkomst af denna aktie upptages
 med den under 1902 bestamda utdelningen, om A forvarfvat aktien
 fore 5 mars I902, men med den under 1903 bestamda eller san-
 nolika utdelningen, om A f6rvarfvat aktien t. ex. den 15 mars
 1902 (saledes fastan A forvarfvat aktien innan den under I902
 bestamda utdelningen fick lyftas).

 Af de uppgifter, som den skattskyldige eller andra aro plik-
 tige att lamna, kan man, af redan ofvan sid. 519 angifna skal, ej
 draga nagra ovillkorligen bindande slutsatser i afseende a denna
 punkt. Jag uttalade i 6fverensstammelse harmed, att man af 25 ?
 b, som stadgar, att aktiebolag skall uppgifva namn pa delagare,
 som uppburit eller agt uppbara utdelning under nastf6regaende ar,
 ej ar berattigad att draga den slutsatsen, att skattskyldig f6r ut-
 delning skulle vara den som agde aktien, d, utdelningen fick lyftas,
 och ej den som agde aktien, da utdelningen af bolagsstamman
 faststalldes. Hr 0. ar emellertid af motsatt mening och anf6r att,
 om f6rordningens mening varit den af mig angifna, skulle aktiebo-
 lag alagts uppgifva namn pA dem, som agde aktierna, dci utdelningen
 bestamdes. Men att alagga bolaget nagot sAdant, hade varit att
 alagga bolaget nagot, som det ej kunde uppfylla. Visserligen kunde
 man, sAsom hr 0. framhaller, ha alagt bolaget att angifva namnen
 pi dem, som vid utdelningens faststallande voro inregistrerade sa-
 som agare. Men hr 0. vet naturligtvis, att dylik inregistrering ej
 alltid angifver de verkliga aganderattsf6rhillandena, ity att 6fver-

 litelse af aktier f6r sin giltighet icke krafver inregistrering af of-
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 verl?atelsen hos bolaget. Om salunda aktiebolag hade alagts lamna
 uppgift om de vid tiden for utdelningens faststallande for aktierna

 inregistrerade personerna, sa skulle en stor del personer kommit
 att uppgifvas sasom agare till aktier, hvilka vid namnda tidpunkt
 icke langre voro agare till dessa aktier 1. Det var darf6r lampligare
 att, sasom skett, alagga bolaget att lamna uppgift pa dem, som
 uppburit utdelningen; de allra flesta af dem, som uppbara utdel-
 ning 'a aktier, hafva ju varit agare till dessa aktier, redan da utdel-
 ningen bestamdes.

 Det ar f6r ofrigt egendomligt, att hr 0. opponerat sig
 mot min standpunkt med hansyn till de i denna och foregaende
 punkt behandlade fragorna, doa ju denna standpunkt innebar st6rre
 materiell rattvisa an den af hr 0. omfattade. Det ar icke den

 som beskattas for utdelning i aktie, som alltid i verkligheten iat-
 njutit hela utdelningen soasom inkomst. Under arets lopp okas
 successive en akties varde bl. a. med den blifvande utdelningens
 belopp. Den som saljer en aktie, fir salunda ej blott aktiens
 kapitalvarde utan ock viss andel af den blifvande utdelningen.
 Det ligger salunda en orattvisa i att, om aktie bytt om agare,
 endast beskatta den siste agaren och denne for hela utdelningen.
 Allt, som kan g6ras for att mildra denna, val enligt de flestes
 mening oundvikliga, orattvisa, bor darfor betraktas sasom en for-
 del. Nu sker tydligen en mildring darigenom, att man f6r utdel-
 ningen beskattar den, som ager aktien, doa utdelningen bestaindes.
 Ty den som koper aktien efter denna tidpunkt, far i verkligheten

 ingen del af sjalfva utdelningen, ehuru han far uppbara densamma;
 han har i priset for aktien lamnat saljaren ekvivalent for hela ut-
 delningen. Hr O., som tillmater de praktiska konsekvenserna af
 en tolkning sa stor betydelse vid bedomande af tolkningens rik-
 tighet, borde sentera nyssnamnda f6rhaallande.

 V. D'a vid berakning af aktiebolags beskattningsbara in-
 komst afdrag skall ske froan bolagets vinst for ett belopp, mot-
 svarande den till aktieagarne bestamda utdelning, dock hogst 6 ?/o
 af aktiekapitalet, ar det fraga om utdelning och vinst for samma

 I I lagen om aktiebolag 47 ? star det ju ocks'a blott, att i f6rteckningen 6fver
 aktieigare skola ))inf6ras de forandringar i aganderatten till aktier, som hos styrelsen an-
 malas)).
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 lr. Vid taxeringen f6r I903 af aktiebolag, som redan hela f6re-
 gaende aret drifvit sin verksamhet, lagges till grund for berak-
 ningen saval bolagets vinst under I902 som utdelningen fran bola-
 get f6r 1902, ehuru denna utdelning f6rst faststalles under I903.
 Darvid ar att beakta, att ett villkor, f6r att ett dylikt afdrag skall
 fa ske, ar, att utdelning ager rum fir I902. Harom kan natur-
 ligtvis ej full visshet vinnas, f6rr an utdelningen for 1902 blifvit
 faststalld.

 Vid tillampning af denna bestammelse kunna taxeringsmyn-
 digheterna forfara pa tvanne olika satt. De kunna antingen vagra
 dylikt afdrag, sa lange utdelningen ej annu ar bestamd; det blif-
 ver dOa bolagets sak att genom besvar ofver taxeringen hindra
 densamma att vinna laga kraft. Nar darefter utdelningen fast-
 stalles, blir ju beloppet af denna utdelning kand, och i sa fall ar
 det den under I903 bestamda utdelningen for 1902, som blir af-
 gorande f6r afdragets storlek. Eller ock kunna taxeringsmyndig-
 heterna, - ifall bolaget payrkat dylikt afdrag till bestamdt belopp och
 de anse, att utdelning f6r I902 sannolikt kommer att aga rum med
 detta eller ett mindre belopp, (hvarvid de af bolaget aflamnade
 rakenskapsutdragen kunna lamna ledning) - medgifva dylikt afdrag,
 men i sa fall b6ra kronoombuden genom besvar hindra denna
 taxering att vinna laga kraft, intill dess fragan om utdelningen
 blifvit afgjord. Af dessa olika satt kan ju det forra anses som det
 formellt riktigaste, da man ju icke af den omstandigheten, att bo-
 lagets vinst medger utdelning, kan sluta till att vinst verkligen
 blir utdelad, an mindre huru stor utdelningen blifver. A andra
 sidan f6ranleder mojligheten af eftertaxering, att det andra for-
 farandet ej kan betraktas sasom alldeles omojligt; afven om krono-
 ombudet late en dylik taxering vinna laga kraft och det sedermera
 visar sig, att utdelning ej kommer till stand eller icke till det an-
 tagna beloppet, sa afventyras ej statens ratt, da ju i sadant fall
 anledning till eftertaxering ager rum. Men hvilketdera forfarandet
 an valjes, kan det aldrig komma i fraga att, sasom hr 0. even-
 tuellt f6reslir, lata storleken af den under I902 skedda utdelningen
 (d. v. s. utdelningen fir 1901) blifva afgorande f6r afdraget ifraga,
 utan detta afdrag skall bestammas efter den I903 skeende och
 aret 1902 afseende utdelningens verkliga eller sannolika belopp.

 Huruvida ett aktiebolag for det f6rsta hela ar, under hvilket
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 bolaget ar i verksamhet, far gora dylikt afdrag, ar ju en fraga,
 som kan f6ranleda olika meningar. Den kan dock ej affardas sa
 enkelt, som hr 0. gor. Han f6rbiser, dels att med detta fall lik-
 artadt ar, om ett aktiebolags verksamhetsomrade sa vasentligt for-
 andrats, att dess beskattningsbara inkomst ej langre far- upptagas
 med det belopp, hvartill inkomsten under foregaende 'ar uppgatt,
 utan skall bestammas till det belopp, hvartill inkomsten under det
 lopande aret sannolikt kommer att uppga - dels att den rorelse,
 ett aktiebolag forsta aret af sin tillvaro drifver, ej alltid ar ny,
 utan kan vara r6relse, som forut drifvits af enskild person eller
 annat bolag och detta kanske i samma omfattning som det nybil-
 dade aktiebolaget.

 Ifall ett gammalt aktiebolags verksamhetsomrade soa vasent-
 ligen forandrats, att dess vinst ej langre far upptagas till det be-
 lopp, vinsten under f6regaende ar uppgatt, bor ej heller den for
 f6regAende ar bestamda utdelningen fa afdragas. Utan ett villkor
 for att afdrag i detta fall m aiga rum b6r vara, att utdelning for
 det lopande aret kommer att aga rum, och storleken af detta af-
 drag bor normeras af utdelningen for det lopande dret, resp. det
 under det lopande aret befintliga aktiekapitalet, ifall detta f6r-
 andrats. Och detta b6r galla, vare sig bolagets verksamhetsomrade
 vidgats eller inskrankts.

 Godkannes denna uppfattning, blifver det val omojligt att
 vagra ett nybildadt aktiebolag samma f6rman.

 Jag medgifver emellertid garna, att fragan ar af den art, att
 den krafver ett uttryckligt afgorande i form af tillagg till 9 ? in-
 komstskattelagen.

 VI. Betraffande aktieagares beskattning f6r gratisutdelning
 af nya aktier och darmed likartade andra utdelningar f6religger
 bl. a. mellan hr 0. och mig den meningsskiljaktigheten, att han
 anser att, si snart utdelning skett i pengar eller varor, b6ra aktie-
 agame vara ovillkorligen skattskyldiga f6r denna utdelning. Om
 aktieagarne skulle anvanda de utdelade penningame till ny aktie-
 teckning i bolaget, blifver det enligt hr 0. en sarskild fraga for
 sig, om aktiebolaget vid berakningen af storleken af det afdrag,
 som fcir enligt 9 ? ske fran bolagets vinst, ager att inrakna de
 salunda nytecknade aktiernas belopp. Enligt min mening ater kan

 Ekonomisk Tidskrift. 1903. 33
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 den ena af dessa frigor ej afgoras oberoende af den andra. Om
 sglunda hvarje utdelning i form af pengar eller varor mAste be-
 traktas sAsom beskattningsbar inkomst for aktieagarne, sa bor
 det kapital, som dessa senare medelst ifrAgavarande utdelning in-
 betala, betraktas sAsom verkligt, af aktieiagarne gjordt tillskott, som
 fir medraknas vid bestammande af aktiebolagets ratt till afdrag
 frAn sin vinst. Och tvartom, om pA nyss angifna satt inbetaldt
 aktiekapital ej far medraknas vid ifragavarande afdrags bestam-
 mande, sA bora ej heller de utdelade medlen behandlas och be-
 skattas sAsom verklig utdelning. Om man nu med hr 0. anser
 att, om ett aktiebolag utdelar reserverade medel till sina delagare
 och dessa sedermera teckna nya aktier i bolaget f6r motsvarande
 belopp, nAgot verkligt tillskott till aktiebolagets formbgenhet ej
 dgt rum, enar densamma ar lika stor, soni den var, innan denna
 transaktion boirjades, sA bor man fran hr O:s standpunkt ej heller
 betrakta utdelningen som verklig, beskattningsbar sadan. Hr O.
 kommer ju annars i strid med det argument, som han sid. 444
 anfor till stod for att gratisutdelning af aktier ej bor betraktas
 sasom verklig utdelning. Detta argument ar: de gamla och nya
 aktierna tillsammans aga ej storre varde an de gamla agde fore
 den nya emissionen. Men detta ar ju ock forhallandet, ifall forst
 reserverade medel utdelas och sedan ny aktieteckning sker for
 samma belopp. Genom utdelningen af de reserverade medlen
 sjunker ju de forutvarande aktiernas varde med ett daremot sva-
 rande belopp, sa att i allmanhet en gammal och en ny aktie till-
 sammans representera blott samma varde, som den gamla aktien
 ensam forut agde. NAgon verklig forbattring af den skattskyldi-
 ges stallning blir alltsa ej foljden af denna transaktion. Om ett
 bolag har reserverade medel, uppgaende till 50 ?/o af aktiekapi-
 talet och aktierna pa grund daraf galla I50 ?/o af det nominella
 beloppet, sa medfor en utdelning af dessa reserverade medel ju
 blott, att aktieagaren for hvarje aktie erhAller ett penningebelopp,
 motsvarande 50 ?/o af aktiens nominella belopp, men att samtidigt

 aktiens varde sjunker med motsvarande belopp. Och tecknar
 denna aktieagare nya aktier for de utdelade medlen, sa blir allt
 detsamma, som det var fbrut, blott med den ovasentliga skillnaden,
 att han i stallet for aktier a nominellt t. ex. ,000ooo kronor fatt
 sadana a I,500 kronor, utan att detta representerar nagon for-
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 andring af det reella vardet. Alltsa, betraktar man i dylikt
 fall inbetalningarna a de nya aktierna icke sasom gjorda tillskott,
 sS bor ej heller utdelningen till aktieagarne behandlas sasom
 verklig utdelning.

 Med afseende a fragan om taxering till bevillning af ut-
 delning a utlindska aktier har jag endast att hanvisa till hvad
 jag i min f6regaende artikel anf6rde.

 I den af hr 0. i slutet af hans artikel uttalade onskan om

 en omarbetning af var inkomstbeskattning instammer jag pa det
 lifligaste. Ehuru vi aro af delade meningar i fraga om tolkningen
 af gallande bestammelser, aro vi ense i att dessa bestammelser
 langt ifr,n uppfylla de fordringar, som kunna och bora stallas pa
 en inkomstskattelagstiftning.

This content downloaded from 128.143.23.241 on Wed, 22 Jun 2016 18:29:13 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms


	Contents
	image 1
	image 2
	image 3
	image 4
	image 5
	image 6
	image 7
	image 8
	image 9
	image 10
	image 11
	image 12
	image 13
	image 14
	image 15
	image 16
	image 17
	image 18
	image 19

	Issue Table of Contents
	Ekonomisk Tidskrift, Vol. 5, 1903
	Front Matter
	Rättelser
	Om begreppet folkhushållning [pp.  1 - 15]
	Om den progressiva skattefoten vid inkomstskatten [pp.  16 - 24]
	Kortare meddelanden
	Arbetsmarknaden [pp.  25 - 26]
	Strejker år 1902 [pp.  26 - 27]
	Riksbankens obetäckta sedelutgifningsrätt [pp.  27 - 29]
	Skolungdomens arbetstid [pp.  29 - 31]
	Sparbanksfrågan i England [pp.  31 - 32]
	Statistiska meddelanden [pp.  33 - 548]

	Englands elektriska industrier [pp.  41 - 56]
	Statistik rörande de juridiska examina vid Upsala Universitet [pp.  57 - 74]
	Robert Malthus, Professor P. E. Fahlbeck och Nymalthusianismen [pp.  83 - 101]
	Tyskland vid skiljovägen [pp.  102 - 130]
	Englands och Sveriges nationalinkomst [pp.  131 - 135]
	Kortare meddelanden
	Malthus och Malthusianismen [pp.  136 - 138]

	Bankreformens afslutning [pp.  147 - 168]
	Om begreppen produktivitet, rentabilitet och relativ afkastning inom jordbruket [pp.  169 - 174]
	En svensk postal checkbank och kommunal lånefond [pp.  183 - 195]
	Ett och annat till belysning af "jordproduk-tivitetslagen" m. m. [pp.  196 - 211]
	Ett stycke amerikansk fackföreningspolitik [pp.  212 - 219]
	Huru bör Sveriges officiella statistik reformeras? [pp.  220 - 228]
	Kortare meddelanden
	Om begreppet folkhushållning [pp.  229 - 232]

	Om företagarens nationalekonomiska funktioner [pp.  241 - 257]
	Det sociala värdets problem [pp.  258 - 280]
	Om statsanslag till folkbibliotek [pp.  289 - 302]
	Om rätten till skuldränteafdrag från inkomst af rörelse eller yrke enligt bevillningsförordningen [pp.  303 - 312]
	Litteratur
	untitled [pp.  313 - 318]

	En svensk industriförlagsbank och svensk social reform [pp.  327 - 337]
	Kortare meddelanden
	Några anmärkningar med anledning af hr Siösteens artikel [pp.  338 - 339]

	Jordbrukets produktionskostnader [pp.  340 - 347]
	Kortare meddelanden
	Alkoholsspörsmålets betydelse för samhället [pp.  347 - 350]

	Några frågor rörande beskattningen af aktiebolags vinst enligt inkomstskatteförordningen [pp.  359 - 375]
	Kortare meddelanden
	Guldproduktionen i Transvaal [p.  376]

	Mellanfolklig statistik [pp.  385 - 393]
	Granskning af bestämmelserna om "inkomst-perioden" enligt bevillnings- och inkomst-skatteförordningen [pp.  394 - 401]
	Några ord om jordbrukets produktionskostnader och utvecklingsmöjligheter [pp.  402 - 408]
	Litteratur
	untitled [pp.  409 - 422]
	untitled [pp.  422 - 424]

	Om beskattning af aktiebolags vinst och utdelning till delägarne enligt förordningen om inkomstskatt [pp.  433 - 447]
	Mellanfolklig statistik [pp.  448 - 466]
	Kortare meddelanden
	Taxeringsresultatet i Stockholm 1903 [pp.  467 - 471]
	Några erinringar vid den för år 1903 gällande Bevillningsförordning [pp.  472 - 476]

	Den dunkla punkten i penningteorien [pp.  485 - 507]
	Om sambandet mellan handelns och handelspolitikens uppgifter [pp.  508 - 516]
	Några omtvistade frågor rörande inkomsttaxeringen enligt inkomstskatteförordningen [pp.  517 - 535]
	Kortare meddelanden
	Om de blifvande nya jordeböckerna [pp.  536 - 540]

	Öfversikt öfver de större bankernas ställning Dec-1902-Nov. 1903



